
 
CURRICULUM VITAE 

  
 
1. Nume:  Pîrjan  
 

2. Prenume:  Alexandru  
 

3. Data şi locul naşterii:  14.11.1982, București 
 

4. Cetăţenie: română  
 

5. Date de contact (e-mail, telefon, fax): alex@pirjan.com ; 
pirjan.alexandru@profesor.rau.ro ; +40.762.64.28.66 
 

6. Studii:  

Instituţia 

Liceul 
Emil 

Racoviţă, 
București 

Universitatea 
Româno – 
Americană 

din 
București, 

Facultatea de 
Informatică 
Managerială 

Universitatea 
Româno – 

Americană din 
București, 

Departamentul 
Invățământ 

Postuniversitar 
Masterat 

Universitatea 
Tehnică de 
Construcţii 
Bucureşti, 

Departamentul 
Pentru 

Pregătirea 
Personalului 

Didactic 

Academia 
de Studii 

Economice 
din 

Bucureşti, 
Facultatea 

de 
Cibernetică, 
Statistică şi 
Informatică 
Economică 

Perioada: 
de la 
(luna, 
anul) 

până la 
(luna, 
anul) 

Septembrie 
1997 - 

Iunie 2001 

Octombrie 
2001 -  

Iulie 2005 

Octombrie 
2005 - 

Februarie 
2007 

Octombrie 2007 
- Iulie 2008 

Octombrie 
2009 - 

Septembrie 
2012 

Grade 
sau 

diplome 
obţinute 

Absolvent / 
Diplomă de 
Bacalaureat 

Media: 
9,51. 

Economist 
Licențiat / 

Diploma de 
Licenţă în 

Informatică 
Economică 
Media: 10. 

Master în 
Informatică 
Economică / 
Diploma de 
Master în 

Informatică 
Economică 
Media: 10. 

Certificat de 
Absolvire a 

Studiilor 
Postuniversitare 

de Formare 
Psihopedagogică 

Media: 10. 

Doctor în 
Informatică 
Economică 
/ Diplomă 
de Doctor 

în 
Informatică 
Economică 

 

7. Titlul ştiinţific: Doctor în Informatică Economică 
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8. Experienţa profesională: 
Perioada: 

de la 
…..(luna, 

anul) 
până la 

…..(luna, 
anul) 

1 Decembrie 
2001 –  

30 Septembrie 
2005 

1 Octombrie 
2005 –  

31 Ianuarie 2008 

1 Februarie 2008 
–  

30 Septembrie 
2014 

1 Octombrie 
2014 - prezent 

Locul: Departament 
IT 

Facultatea de 
Informatică 

Managerială, 
Departamentul de 

Informatică, 
Statistică și 
Matematică 

Facultatea de 
Informatică 

Managerială, 
Departamentul de 

Informatică, 
Statistică și 
Matematică 

Facultatea de 
Informatică 

Managerială, 
Departamentul de 

Informatică, 
Statistică și 
Matematică 

Instituţia: 

SC Cavepax 
SRL, 

Bd.Regina 
Elisabeta nr.16, 

Sector 3, 
București, 
România 

Universitatea 
Româno – 

Americană din 
București 

Universitatea 
Româno – 

Americană din 
București 

Universitatea 
Româno – 

Americană din 
București 

Funcţia: Specialist IT Preparator 
Universitar 

Asistent 
Universitar 

Lector  
Universitar 

Descriere: 

Activități de 
management, 

gestiune și 
exploatare a 

mijloacelor de 
calcul 

Activitate 
didactică 
Cercetare 
ştiinţifică 

Activitate 
didactică 
Cercetare 
ştiinţifică 

Activitate 
didactică la ciclul 
1 Licenţă şi ciclul 

2 Studii 
Masterale 
Cercetare 
ştiinţifică 

 

9. Locul de muncă actual şi funcţia: Universitatea Româno – Americană din București; 
lector universitar 
 

10. Vechime la locul de muncă actual: 10 ani, 1 lună 
 

11. Membru al asociaţiilor profesionale:  
1) Association for Computing Machinery (ACM) 
2) Institute of Electrical and Electronics Engineers Standards Association (IEEE) 
3) Association for Information and Image Management (AIIM) 
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4) Danube Adria Association for Automation & Manufacturing (DAAAM) 
5) International Association of Engineers (IAENG) 
6) International Association of Risk and Compliance Professionals (IARCP) 
7) World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS) 

 

12. Limbi straine cunoscute:  
• Engleză – nivel avansat 
• Franceză – nivel mediu 

 

13. Alte competenţe: 
1) Competenţe şi abilităţi sociale: 

• Spirit de lucru în echipă; o bună capacitate de comunicare chiar și în medii 
multiculturale sau multilingvistice. Aceste aptitudini au fost dobândite în anii 
petrecuți în sfera cercetării și învățământului universitar. 

2) Competenţe şi aptitudini organizatorice - spirit de conducere, spirit organizatoric, 
experiență în management de proiect/echipă. Din anul 2005 particip la: 
• Comisiile de admitere la studii universitare de licență la nivel de 

facultate/universitate 
• Comisiile de finalizare a programelor de studii universitare de licenţă (comisii de 

specialitate și comisii la nivel de universitate) 
• Comisiile de finalizare a programelor de studii universitare de masterat la nivel de 

universitate 
• Promovarea Universității Româno-Americane 
• Îndrumarea și evaluarea cercurilor ştiinţifice studențești la nivelul  programelor de 

studii universitare de licenţă. Pe parcursul timpului, o parte dintre studenţii pe care 
i-am îndrumat au câştigat diverse premii la sesiunile de comunicări științifice. 

3) Competenţe, aptitudini și domenii de interes privind Tehnologia Informației: 
• Sisteme de procesare paralelă (CUDA, Tehnologii Grid); Optimizarea 

Performanței Software; Limbaje de programare (CUDA-C, C#, C++, Java); Baze 
de date (SQLServer, Oracle); Programare Web avansată (ASP.NET); Dezvoltare 
aplicaţii multimedia (WPF, SilverLight, Flash); Inteligența artificială (Exsys, 
Matlab); Windows; Word; Excel; Powerpoint; E-Services; Securitatea Electronică 

 

14. Specializări şi calificări:  
• certificat de absolvire a cursurilor pentru pregătirea personalului didactic, eliberat 

de Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, Departamentul Pentru 
Pregătirea Personalului Didactic;  
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• certificat de absolvire a cursurilor „Business English Advanced” (modulul I și 
modulul II), eliberat de International House Bucharest. 

 
15. Premii acordate drept recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice: 

• 2008 - Premierea rezultatelor cercetării ştiinţifice pe anul 2008, Premiu 
acordat de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru 
articolul: WebAgeing – A Flexible System for Personalized Accessing of Services 
for Ageing Population, International Journal Of Computers Communications 
&Control ICCCC, Vol. III – Supplimentary Issue 2008, pg. 408-413, ISSN 1841-
9836, indexată ISI Thomson Reuters şi în bazele de date internaţionale: Scopus, 
EBSCO, Copernicus, CCSB, DOAJ, SCIPIO 

• 2005 – Diplomă de Excelenţă pentru Absolvirea Studiilor Universitare de 
Licenţă, acordată de Universitatea Româno-Americană 

• 2005 – Diplomă de Merit pentru activitate academică remarcabilă în cadrul 
Facultăţii de Informatică Managerială, acordată de Universitatea  
Româno-Americană 

 

16. Experienţa acumulată (inclusiv experiența managerială) în proiecte de 
cercetare naţionale/internaţionale: 
 membru în echipa de cercetare a unui proiect internaţional:   

• "FUPOL – Future Policy Modeling, ICT Solutions for governance and policy 
modelling, finanţat prin programul FP7 al Comisiei Europene", ICT-2011.5.6, 
01.10.2011-2015 (în desfășurare), valoare contractată: 9000000 EUR 
 

 membru în echipa de cercetare a 6 proiecte naţionale: 
• Contract de cercetare: "Sistem inteligent pentru predicția, analiza și monitorizarea 

indicatorilor de performanță a proceselor tehnologice și de afaceri în domeniul 
energiilor regenerabile", Program finantator: PNCDI II Parteneriate, Număr 
Contract: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0996, Perioada competiție: 2013, An 
contractare: 2014, An finalizare: 2016, valoare contractată: 1150000 RON, 
Organizație Finantatoare: UEFISCDI, Beneficiar: Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului și UEFISCDI, Coordonator: Academia De 
Studii Economice din București 

• Contract de cercetare: "Sistem informatic integrat, bazat pe inteligența artificială, 
pentru examinarea cererilor de brevet de invenție PNCDI II – EXAMBREV – Nr. 
11-076/2007-2010", valoare contractată: 300.000 (RON)  
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• Contract de cercetare: "Sistem flexibil pentru accesarea personalizată a serviciilor 
destinate persoanelor vârstnice - WebAgeing – PNCDI II – Nr.11013/2007-2010", 
valoare contractată: 300000 (RON) 

• Contract de cercetare: "Reţea de cercetare  multidisciplinară pentru eficientizarea 
procesului de dializă renală prin monitorizare  cu un sistem informatic complex – 
MONDIAL - Nr.  583/27.07.2006-2008", valoare contractată: 300000 (RON)  

• Contract de cercetare: "Sistem informatic integrat judeţean/regional bazat pe 
interconectarea instituţiilor publice și destinat furnizării de servicii electronice 
către cetăţeni și către mediul de afaceri  - CEEX Nr. 123.3/20.07.2006-2008", 
valoare contractată: 160000 (RON) 

• Contract de cercetare: "Sistem informatic integrat pentru identificarea, evaluarea, 
planificarea şi gestionarea fondului naţional de plante medicinale, aromatice și 
tinctoriale (surse de materii prime  pentru industria alimentară, farmaceutică și 
cosmetică)- SECTORIAL MedC – Nr. 11.6/06.2006-2008", valoare contractată: 
100000 (RON) 
 

 membru în echipa de cercetare a unui proiect cu mediul de afaceri (POSDRU): 
• Contract cu mediul de afaceri: "Școala Practică: Inovare în învățământul superior 

și succes pe piața muncii, Program finanțator: POSDRU, Număr Contract: 
POSDRU/156/1.2/G/132920", Perioada competiție: 2014, an contractare: 2014, 
an finalizare: 2015, valoare contractată: 2099616.11 (RON), Organizatie 
Finantatoare: OIPOSDRU MEN.  

 

17. Alte menţiuni: 
 Teza de doctorat (titlul): Soluţii de optimizare a procesării datelor 

 

 Diseminarea rezultatelor originale ale cercetării (conform listei de lucrări)  
 Cărţi de specialitate publicate în edituri recunoscute: 5 
 Materiale didactice/lucrări didactice - manuale, suport de curs și aplicații, 

inclusiv electronic, lucrări practice de laborator, software pentru aplicații de 
laborator în specialitatea postului: 13, dintre care: 

• 7 manuale didactice/monografii 
• 6 îndrumătoare de laborator/aplicații 
 Articole/studii publicate in extenso în reviste de specialitate de circulație 

internațională recunoscute (reviste cotate ISI sau indexate în baze de date 
internaționale specifice domeniului): 25, dintre care:  

• 4 articole în reviste cotate ISI cu factor de impact și scor relativ de influență 
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• 1 articol într-o revistă cotată ISI cu factor de impact 
• 1 articol într-o revistă cotată ISI 
• 19 articole în reviste de specialitate indexate în baze de date internaționale  
 Articole publicate în volumele unor manifestări științifice internaționale 

recunoscute din țară și din străinătate (cu ISSN/ISBN): 10, dintre care 
• 3 articole publicate în volumele conferinţelor indexate Thomson Reuters ISI 

Proceedings 
 Articole publicate în volumele unor manifestări științifice naționale (cu 

ISSN/ISBN): 5 
 Proiecte de cercetare ştiinţifică: 7, dintre care: 

• 1 proiect internaţional 
• 6 proiecte naţionale 
• 1 proiect cu mediul de afaceri 
 Modele, prototipuri, normative, proceduri, planuri, metode: 6 
 Produse, tehnologii, studii si servicii: 4 
 Citări ale lucrărilor proprii: 27 citări pentru 13 dintre lucrările publicate, dintre 

care:  
• 16 citări (pentru 7 dintre articole) în reviste ISI cu factor de impact nenul sau 

indexate BDI  
• 11 citări (pentru 9 dintre articole), în volume ale unor conferințe internaționale, 

volume indexate ISI Thomson Scientific Proceedings, reviste online, lucrări de 
disertație și teze de doctorat din străinătate.  
 

 Membru în colectivul de redacţie al revistei Journal of Information Systems & 
Operations Management, ISSN 1843-4711, indexată în bazele de date 
internaţionale: ProQuest, EBSCO, RePEc, Copernicus. 

 
 
 
Declar pe propria răspundere că datele prezentate sunt în conformitate cu realitatea. 

 
 
 

Data completării:        Semnătura 
                 19.11.2015 


